
Joke van Leeuwen

TOEN!4
Obs emoe"

-rxkŒ

niLE t )

Qan A2..bs *hkQ.b

eun

2.2.ru d12Qzs

Querido l<inderboel<en



TOEN IK EEN WOORD NIET WIST

Op een dag zocht ik een woord.

lk kon het nergens vinden.

Er zijn meer dan een miljoen woorden.
En ergens was dat woord.

Maar waar?

Denk eens
rustig na.

zei mijn moeder.
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lk kon niet rustig
nadenken.

Het was
veel te druk
in mijn hoofd.



YnjeL
ik.

lk dacht aan één woord.

Het was niet het woord dat ik zocht.

lk dacht aan het woord

Er liep een kip

door mijn hoofd.

lk kon haar in mijn hoofd

laten rondwandelen,
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en een ei leggen

Mijn moeder keek naar mij.



ze vroeg: UTaŒr denk je aan?

Ik zei:

O, zei ze,ik denk nooit aan een kip.

lk zei:nxva.
l

Want alsje zegt datje nooit aan een kip denkt,

dan denk je juist wel aan een kip.

Alleen wilde ik helemaal niet aan een kip denken.

ze vroeg: LUaar vil je dan aan denken?
lk zei dat ik wilde weten hoe het heette

alsje ergens naartoe liep om daar iets te doen
en dan wasje er en dan wist je niet meer
watje ook alweer wilde doen
en dan liep je terug naar waar je vandaan kwam
en dan wistje het opeens weer
en dan dacht je dat je eigenlijk
niet hoefde te doen wat je daar zou gaan doen
en dan deed je het niet
en dan ging je zitten
en dan dacht je aan iets anders,
bijvoorbeeld aan een kip.

Dat was iets waar il< geen woord voor wist.
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lk vroeg me ook af hoe het kon heten alsjeveel nadacht over wat er allemaal metje kongebeuren op de wereld:
overstromingen, ziektes, auto-ongelukkenen datje alles zelf moest doen alsje geen kindmeer was en dat niemand van de wereld afkon springen.

En ik zocht een woord voor alsje op een dag

dacht datje die dag graag had willen overslaan,

omdat die niet goed gelukt was, maar je kon

hem niet overslaan, want dan klopten de

nummers van de dagen niet meer.

Of datje juist wou dat een dag niet ophield,

datje de tijd stil l<on zetten, omdat je iets

meemaakte dat nooit afgelopen mocht ziyn.
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Je kon wel de klok stilzetten, maar niet de tijd.

Die liep door, al zag je hem nergens lopen.

Je zag de dag en de nacht en je vader die kaal

werd.

Daaraan kon je merken dat de tijd doorliep.

En was er een woord

voor alsje 's morgens
naar de keuken ging
en zag dat alle
lekkere hapjes
waren opgegeten
terwijl jij lag te slapen?
Je had ze de vorige dag gezien, maar je
mocht er niet van proeven, omdat ze net
heel mooi waren neergelegd voor
als het bezoek kwam.
Wist dat bezoek niet dat jij evengoed zin had
in hapjes die je anders haast nooit kreeg?

zulke? En zulke?
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Of een woord voor als Se iets zei dat

lachen was en de grote mensen lachten toch.

Dat heet: aangekomen.
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